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FIŞA DISCIPLINEI 

Diplomaţia românească în perioada 1919-1947 

2021-2022. 

 

1. Date despre program 

1.1 Instituţia de învăţământ superior  Universitatea din Pitești 
1.2 Facultatea  Teologie, Litere, Istorie și Arte 
1.3 Departamentul Istorie 
1.4 Domeniul de studii Istorie 
1.5 Ciclul de studii Master 
1.6 Programul de studiu / calificarea Istoria românilor și a României în context european (sec. XIV-

XX)/263302 
 

2. Date despre disciplină 

2.1 Denumirea disciplinei Diplomaţia românească în perioada 1919-1947 

2.2 Titularul activităţilor de curs Conf. Univ. Dr. Aurelian Chistol 

2.3 
Titularul activităţilor de seminar / 
laborator 

 

2.4 
Anul de studii 
II 

 2.5 
Semestrul 
I 

 2.6 Tipul de evaluare C 2.7 Regimul disciplinei O 

 
3. Timpul total estimat 

3.1 Număr de ore pe saptămână 2 3.2 din care curs 2 3.3 S / L / P  
3.4 Total ore din planul de înv. 28 3.5 din care curs 28 3.6 S / L / P  
Distribuţia fondului de timp alocat studiului individual ore 

Studiu după manual, suport de curs, bibliografie şi notiţe 28 
Documentare suplimentară în bibliotecă, pe platformele electronice de specialitate şi pe teren 28 
Pregătire seminarii/laboratoare, teme, referate, portofolii, eseuri 36 
Tutorat 2 
Examinări 3 
Alte activităţi ..... - 
3.7 Total ore studiu individual 97 

3.8 Total ore pe semestru 125 

3.9 Număr de credite 5 

 
4. Precondiţii (acolo unde este cazul) 

4.1 De curriculum - Parcurgerea ciclului de licență în domeniul umanist 

4.2 De competenţe 
- Înțelegerea locului și a rolului jucat de către diplomație în rezolvarea  

litigiilor și a conflictelor dintre state 
 

5. Condiţii (acolo unde este cazul) 

5.1 De desfăşurare a cursului - dotarea sălii de curs cu tablă şi videoproiector- 
5.2 De desfăşurare a laboratorului - 
 

6. Competenţe specifice vizate 
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CT.1 Profesionale 

- C1 Utilizarea informațiiilor despre trecutul istoric. 
- C2 Înțelegerea evenimentelor, fenomenelor și proceselor istorice pa baza informațiilor culese din 
izvoare și din afara izvoarelor 
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 CT2: tranversale 
 CT1 Căutarea, identificarea și utilizarea unor metode și tehnici eficiente de învățare, 

conștientizarea motivațiilor extrinseci și intrinseci ale învățării continue. 
 CT2. Manifestarea unei atitudini pozitive și responsabile față de domeniul științific Istorie 

, 
, 
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7. Obiectivele disciplinei  

7.1 Obiectivul general 
al disciplinei 

 
Cursul de faţă îşi propune să evidenţieze, în mod cronologic şi problematizat, 
principalele coordonate ale diplomaţiei româneşti, în intervalul cuprins între 
desăvârşirea unităţii noastre naţionale şi consfinţirea „de jure” a intrării României 
în sfera de influenţă sovietică, prin Tratatul de Pace de la Paris din 10 februarie 
1947. 

 

7.2 Obiectivele 
specifice 

A. Obiective cognitive 

Să fixeze  principalele trăsături specifice  ale diplomaţiei româneşti 

Să-şi însuşească şi să utilizeze adecvat noţiuni şi concepte istorice; 

Să realizeze analize punctuale şi studii de caz pe baza materialelor 
documentare şi istoriografice; 

B. Obiective procedurale 

1. Expunerea, explicaţia, demonstraţia, dezbaterea ;  

2. Brainstormingul, problematizarea, comparaţia;  

3. Activitate individual și  frontală. 

C. Obiective atitudinale 

1. Înţelegerea importanţei evenimentelor şi fenomenelor care au anticipat 
izbucnirea celui de-al doilea război mondial şi intrarea României în sfera 
de influenţă sovietică; 

2. Exprimarea unor opinii personale referitoare la realizările și eșecurile 
diplomației românești, în funcție de contextul internațional al epocii 

 

8. Conţinuturi 

8.1. Curs  
Nr. 
ore 

Metode de 
predare 

Observaţii 
Resurse folosite 

1 
Acţiuni politico-diplomatice vizând întregirea României 
(1914-1918) 

4 

-prelegerea 
-dezbaterea 
-conversația 
euristică 

-hărţi istorice 
- culegeri de 
documente 
- dicționare  
- cronologii istorice 

2 
România şi Conferinţa de Pace de la Paris-Versailles (1918-
1920) 

4 

3 
Succese ale diplomaţiei româneşti în primul deceniu 
interbelic 

4 

4 
Diplomaţia românească în contextul deteriorării 
climatului politic internaţional (1929-1936) 

4 

5 
Eşecul politicii Bucureştiului de adaptare la noile realităţi 
internaţionale. Prăbuşirea României Întregite. 

4 

6 România şi Marile Puteri în timpul regimului Antonescu 4 

7 
Degradarea statutului internaţional al României (1944-
1947) 

4 

Bibliografie: 
- Scurtu, Ioan (coord.), Istoria românilor, vol. VIII, România Întregită (1918-1940), Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 2003. 
- Giurescu, Dinu C. (coord.), Istoria românilor, vol. IX, România în anii 1940-1947, Bucureşti, Editura 

Enciclopedică, 2008. 
- Buzatu, Gheorghe, România şi Marile Puteri (1939-1947), Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003. 
- Giurescu, Dinu C., Dinu, Rudolf, Constantiniu, Laurențiu, O istorie ilustrată a diplomației românești. 

1862-1947, București, Editura  „Monitorul Oficial”, 2011. 
- Ion, Narcis Dorin, Carol al II-lea al României. Un rege controversat, vol. III-V, Onești, Magic Print, 2020. 
- Vătăman, Dan, România în relațiile internaționale (1939-1947), vol. I-II, București, Editura Pro 

Universitaria, 2009. 
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9.  Coroborarea conţinuturilor disciplinei cu aşteptările reprezentanţilor comunitaţii epistemice, 

asociaţiilor profesionale şi angajatori din domeniul aferent programului 

 În măsura posibilităților, studenții vor fi încurajați să participe la sesiuni științifice, la dezbateri pe probleme ale 
relațiilor internaționale contemporane, la lansări de carte etc. 
 

10.  Evaluare 

Tip activitate 10.1 Criterii de evaluare 10.2 Metode de evaluare 
10.3 Pondere  

din nota finală 

10.4 Curs 
Calitatea şi coerenţa tratării celor 
două subiecte, abordabile în sistem 
de tip explicativ-argumentativ 

- examinare orală 
(online) 

 
60% 

10.5 Seminar / 
Laborator /  
Tema de casă 
Frecvență activități 
didactice 

Calitatea şi coerenţa prezentării 
referatului ştiinţific elaborat în baza 
consultării a 3 surse bibliografice 
În evaluarea finală se va ține cont 
de interesul manifestat de către 
masterand pentru disciplină, 
interes apreciat prin prisma 
numărului de prezențe la cursuri 

-prezentare orală (online) 
 
 

- frecvență cursuri 

 
20% 
 
 
20% 

10.6 Standard minim 
de performanţă 

Cunoştinţe care dovedesc parcurgerea materiei, dar fără a demonstra abilităţi, 
priceperi sau deprinderi de lucru individual. 
- 

10.7 Standard maxim 
de performanţă 

Însuşirea cunoştinţelor care dovedesc parcurgerea materiei; 
Formarea abilităţilor, priceperilor şi deprinderilor de a obţine informaţia, a o prelucra, 
de a ajunge la o perspectivă personală asupra problematicii; 
Capacitatea de a argumenta şi de a elebora un material cu caracter ştiinţific 

 
 

Data completării 
26septembrie 2021 

 

Titular de 
curs: 

Conf. univ. 
dr. Aurelian 

Chistol 
 

Titular de 
seminar: 

 

Data aprobării în 
Consiliul 

departamentului, 
......septembrie 2021 

Director de 
departament, 

(prestator) 

Director de 
departament, 
(beneficiar), 

 
 

      
   
 
   
    
 
 
  
 


